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InformatIonsmaterIalet är framtaget av ramböll.

tätortsnära skog

att ha en skog nära där man bor och 
som är lätt att gå till är ett viktigt mål i 
kommunens planering. Dessa skogar 
måste vi spara och vara försiktiga med!

för att alla som vill ska 
kunna flytta till nykvarn så 
måste man planera för var 
det kan byggas nya hus och 
hur många skolor som  
behövs. Den här kartan visar 
några av alla saker som 
finns nu och som vi vill ska 
hända i framtiden.

byggDa hus

Den här symbolen visar de största om-
rådena där det finns hus och lägenheter. 

värDefull jorDbruks-
mark

all jordbruksmark i sverige är klassad i 
en skala 1-5 där 5 är bäst. för att den 
bästa åkermarken ska sparas har vi 
markerat all mark som är klassad 3, 4 
och 5. här får man alltså inte bygga! 

naturreservat & rIks-
Intresse naturvårD

I sverige finns flera olika bestämmelser 
som ser till att vår natur skyddas och 
bevaras så att djur och växter kan 
fortsätta att vara friska.

nya bostaDsområDen

varje år blir vi fler och fler som vill bo i 
nykvarn. för att alla ska få plats måste 
vi bygga nya hus. Det mest miljövänliga 
är att bygga nytt i närheten där det 
redan finns hus. så det försöker vi göra 
så gott det går!

skolor

vi har 3 skolor i kommunen och snart  
bygger vi en till! att ha bra skolor är en 
viktig fråga för kommunen.

förskolor

I nykvarn finns det 9 olika förskolor. 
har du gått på någon av dem?

här går tågen! 
De är viktiga för hela sverige. 

verksamhetsområDen

På de här platserna på kartan finns det 
till exempel industrier och stora affärer.

nya verksamhets- 
områDen

när nykvarn växer behövs det nya 
arbetsplatser och ett större utbud av till 
exempel affärer. områden på kartan 
med denna symbol tänker vi utveckla så 
att vi sedan kan bli ännu större!

gång- och cykelväg

att gå och cykla istället för att åka bil är 
bra för hur vi människor och miljön mår. 
I nykvarn vill vi bygga fler gång- och 
cykelvägar så att så många som möjligt 
har möjlighet att lämna bilen hemma.

motorvägen

genom nykvarn går det en motorväg, 
e20. Den vägen är inte bara viktig för 
oss som bor här utan även för resten av 
sverige.

rIksIntresse för kultur-
mIljövårD

gamla områden eller byggnader som 
kan berätta något om vår historia är 
viktiga att bevara. taxinge slott och 
området runt omkring är skyddade så 
att de finns kvar i många år till.

stranDskyDD

strandskyddet ser till att alla har tillgång 
till sveriges sjöar och hav samtidigt som 
djur- och växtlivet längs med stränderna 
och i vattnet bevaras. 
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